
 

 

REGULAMIN AKADEMII TENISOWEJ 
LEGII WARSZAWA 

 

 

1. Regulamin „Akademii Tenisowej Legia Warszawa”, zwanym dalej ATLW, ma na celu określenie 
zasad działania akademii tenisa ziemnego. Zasady w nim zawarte dotyczą ̨wszystkich uczestników 
zajęć ́organizowanych przez ATLW we wszystkich lokalizacjach.   

2. Regulamin / Zgłoszenie jest forma ̨umowy między zgłaszającym i ATLW.  
3. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacja ̨ niniejszego 

regulaminu/zgłoszenia/umowy.  
4. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest przed rozpoczęciem treningów do rejestracji w systemie na 

stronie www.tenislegia.pl w dziale: „Konto opiekuna” z podaniem wszystkich wymaganych przy 
rejestracji danych.  

5. Rezygnacja z zajęć i odstąpienie od płatności następuje tylko i wyłącznie w formie pisemnej bądź 
mailowej: akademiatenisowa@legia.pl od następnego okresu rozliczeniowego. Pisemna ̨
rezygnacje ̨należy pozostawić w recepcji Klubu.  

6. Uczestnicy zajęć ATLW zobowiązani są̨ do przestrzegania:  
• regulaminu ATLW,  
• regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają̨ się ̨zajęcia,  
• zasad etyki gry w tenisa ziemnego.  

Podczas zajęć ATLW obowiązuje strój sportowy (tenisowy), dostosowany do warunków 
atmosferycznych.  

7. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę̨ (60 minut) (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, 
rozgrzewkę̨ oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach).  

8. Zajęcia ATLW odbywają̨ się ̨zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wszelkie zmiany na 
prośbę̨ uczestnika dokonywane są ̨od następnego okresu rozliczeniowego.  

9. Zajęcia ATLW są̨ płatne w cyklu miesięcznym z góry za jeden miesiąc do przodu zgodnie z aktualnym 
cennikiem dostępnym na stronie www.legiatenis.pl zgodnie z poniższym harmonogramem:  

• płatność za miesiąc wrzesień – niezwłocznie po ustaleniu planu treningowego  
• płatność za miesiąc październik – do końca września  
• płatność za miesiąc listopad – do końca października  
• płatność za miesiąc grudzień – do końca listopada  
• płatność za miesiąc styczeń – do końca grudnia  
• płatność za miesiąc luty – do końca stycznia  
• płatność za miesiąc marzec – do końca lutego  
• płatność za miesiąc kwiecień – do końca marca  
• płatność za miesiąc maj – do końca kwietnia  
• płatność za miesiąc czerwiec – do końca maja  
• płatność za miesiąc lipiec i sierpień– indywidualne ustalenia  

10. Opłaty należy dokonywać zgodnie z faktura ̨proforma wystawioną przez organizatora, która zostaje 
wysłana każdego miesiąca na adres mailowy podany podczas rejestracji uczestnika oraz dostępna 
jest w systemie w Profilu Zawodnika. Płatności należy dokonać wpłata/̨przelewem bankowym na 
konto organizatora lub w recepcji klubu (wpłata gotówkowa lub płatność kartą).  
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11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej Karty Klubowej wystawianej w recepcji 
Klubu i każdorazowo przed treningiem ma obowiązek pojawienia się̨ w recepcji (zajęcia na terenie 
KT Legia) / zgłoszenia się do trenera (filie ATLW) celem weryfikacji płatności.  

12. W przypadku zaległości w płatnościach ponad 2 okresy rozliczeniowe uczestnik zajęć zostanie 
usunięty z listy zajęć. Tym samym trener nie dopuści go do zajęć.  

13. Zaplanowane zajęcia ATLW nie odbywają̨ się ̨w przypadku złych warunków atmosferycznych (np. 
deszcz), uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie. Koszty zajęć nie są̨ zwracane. W 
miarę̨ możliwości dopuszcza się ̨ możliwość odrobienia zajęć w innym terminie ustalonym przez 
ATLW.  

14. Zaplanowane zajęcia ATLW nie odbywają ̨ się ̨ w przypadku awarii niezależnych od organizatora 
uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie. Koszty zajęć nie są ̨ zwracane. W miarę ̨
możliwości dopuszcza się̨ możliwość odrobienia zajęć w innym terminie ustalonym przez ATLW.  

15. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem 
losowym, koszty zajęć nie są̨ zwracane. Dopuszcza się ̨jednak możliwość uczestniczenia w zajęciach 
innej grupy (w miarę możliwości) w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie do końca 
następnego miesiąca. Zajęcia nie ulegają̨ kumulacji i nie mogą ̨być ́odliczane od płatności za kolejne 
okresy rozliczeniowe.  

16. W przypadku choroby uczestnika zajęć indywidualnych lub nieobecności spowodowanej 
wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są ̨zwracane. Dopuszcza się ̨jednak możliwości całkowitego 
odwołania zajęć w terminie nie krótszym niż 7 dni od zaplanowanej godziny rozpoczęcia lub 
przełożenia zajęć na inny dzień w terminie nie krótszym niż 24 godziny od zaplanowanej godziny 
rozpoczęcia. W terminie krótszym niż 24 godziny od zaplanowanych zajęć zgodnie z regulaminami 
klubów nie dopuszcza się̨ żadnych zmian.  

17. Warunkiem uczestnictwa w ATLW dla każdego uczestnika poniżej 18 roku życia jest wypełnienie 
ankiety zdrowia przez opiekuna prawnego.  

18. Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione w siedzibach odbywania się zajęć, ATLW nie ponosi 
odpowiedzialności.  

19. Uczestnicy niepełnoletni przybywają̨ i odchodzą ̨z zajęć ATLW pod opieka ̨rodziców lub pełnoletnich 
opiekunów.  

20. Uczestnicy zajęć (opiekunowie prawni małoletnich) wyrażają ̨zgodę na zamieszczanie w serwisach 
internetowych lub w innych materiałach promocyjnych – zdjęć z ich udziałem, wykonanych na 
zajęciach lub obozach ATLW. 

21. ATLW zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Na wniosek większości uczestników zajęć lub ich 
opiekunów, dopuszcza się ̨ możliwości rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające 
organizacje ̨ zajęć. Wprowadzone zmiany będą ̨ obowiązywać ́ w następnym miesiącu 
rozliczeniowym.  

22. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z zajęć.  
23. Organizator ATLW celem przygotowania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych (faktury 

VAT / paragonu) zobligowany jest posiadać następujące dane uczestnika zajęć: imię i nazwisko, 
data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe opiekuna.  

 

 


